GERERALFORSAMLING ONSDAG, DEN 6. FEBRUAR 2019 KL. 13.00
FORMANDENS BERETNING FOR 2018
Der har været afholdt 4 brugerrådsmøder i årets løb med deltagelse af aktivitetskonsulent Bente Suni fra Kolding Kommune.
Onsdag den 31. januar kl. 12.00 var årets første maddag med gule ærter og
efterfølgende generalforsamling kl. 13.00.
Kaffe-Kage-Hygge, startede søndag den 4. februar . I et samarbejde med
Pensionistforeningen og Ældre Sagen deler vi 3 søndage i foråret og efteråret.
Onsdag den 25. april kl. 12.00, var brugerrådet vært ved Danmark spiser sammen,
med 2 retter sommermad og underholdning.
Sommerbanko startede onsdag den 4. april og fortsatte 9 onsdage med Hanne
Møller som arrangør samt hjælpere. Tusind tak til Jer.
Fredag den 4. maj kl. 10.00 var der orientering om forebyggelse af tricktyverier ved
vore landbetjent Nis Peter Grau.
Onsdag den 16. maj 2018 afholdtes Senior Træf I Arena Syd i Vamdrup.
Forebyggende medarbejdere i Kolding Kommune har afholdt informationsmøde
mandag den 11. juni. Brugerrådet serverede kaffe og informerede om
arrangementer i Seniorhuset.
Koordineringsmøde med foreninger, der er brugere af Seniorhuset og andre
foreninger i Christiansfeld, blev afholdt onsdag den 15. august.
Vores heldagsudflugt fredag den 14. september til Sprogø var vellykket og meget
spændende, dejligt vejr og en bus fuld af glade mennesker.
Danske Lægers Vacc. Service besøgte Seniorhuset, onsdag den 10. oktober 9-11.Brugerrådet serverede kaffe og boller. 99 benyttede sig af tilbuddet
Der blev afholdt Modeshow fredag den 12. oktober med fremvisning af tøj fra
SMARTEX af lokale modige damer. Under kaffen var der mulighed for køb af diverse
klædningsstykker til den kommende vinter. Ca. 60 deltog.

Onsdag den 7. november. Maddag bestående af flæskesteg med tilbehør og
underholdning.
Torsdag den 22. november kl. 14.00, demonstrerede Susanne magnetbehandling og
magnetsmykker.
Fredag den 30. november blev juletræet pyntet i Seniorhuset af 16 glade børn fra
børnehaven ”Troldblomst”. De blev belønnet med æbleskiver og godter.
Vores julemarked, søndag den 25. november var vellykket og godt besøgt.
Stolegymnastikken, kører stadigvæk. Nu med 3 hold med ca. 25. deltagere på hver.

Jeg vil gerne sige en stor tak til brugerrådets medlemmer for et godt samarbejde og
hjælpsomhed gennem året. Også en stor tak til vore hjælpere, der trofast stiller op,
når der skal slæbes borde og stole, dækkes borde, vaskes op og ryddes på plads.
En særlig tak skal lyde til Ulla og Thea, som ønsker at stoppe, for Jeres store hjælp og
samarbejde i de år I har været i brugerrådet.
Tak til Kolding Kommune og tak til samarbejdet med aktivitetskonsulent Bente Suni.
Til slut-----tak til alle, der gør det rart, at være i Seniorhuset.

